
       

  

 Pamplemousse Oy, puh  09 455 1121 www.pamplemousse.fi 1(5) 

Vietä loma ulkoillen ja tanssien Italiassa Rooman lähellä.  Matkalla on hyvinvointia ja tanssia 

aamupäivisin, iltapäivällä vapaata aikaa sekä yhteistä tutustumista alueeseen. Asumme huvilamaisessa 

pienhotellissa ja tanssimme myös saman pihapiirin salissa. Matka on yksilöllisesti rakennettu 

reittilentoihin perustuva räätälöity matkapaketti, joka sisältää myös maapalveluja paikan päällä.  

 

ITALIA ROOMA DANCE avec MINDY 

Ma 21. – pe 25.9.2020 

 

  

 
Matkalla on mukana Step upin tanssinopettaja ja koreografi Mindy Lindblom. Lisätietoa Mindystä näet 

StepUpin sivuilta Mindy Lindblom. Tanssi- ja liikuntatuntien taso on aikuisille suunnattua helppoa ja 

rentoa tanssia ja liikuntaa.  

 

Rooman tanssimatkalla asumme yksityisessä pienhotellissa n. 50 km Rooman ulkopuolella Manzianan 

kylässä. Majoitus sisältää hotellin italialaisen kevyen aamiaisen.  

 

Uutta tanssimatkaan 2020 !  

Teemme sekä viikonlopun sekä edeltävien arkipäivien matkakokonaisuuden. Halutessasi voit osallistua 

niihin kumpaankin ja tanssia ja retkeillä yhteensä 9 päivän ajan. Osallistuessasi kahteen matkaan (21. – 

25.9 ja 25. – 29.9.20) saat kokonaisuudesta alennusta 150 €.  

 

Huom! Vuonna 2020 käymme Rooman lisäksi idyllisessä Trevignanon rantakaupungissa iltaretkellä! 

 

Helsinki – Rooma  – Helsinki lentoaikataulu / Finnarin suora lento 

Maanantai 21.9.20 Helsinki 07.50 – Rooma 10.15 

Perjantai 25.9.20 Rooma 11.20 – Helsinki 15.40 

 

Majoittuminen Hotelli Villa Clodia Hotellin sivut 

Hotellin kahdessa eri rakennuksessa on kaiken kaikkiaan 11 huonetta sekä yhteinen olohuone ja 

aamiaistila. Hotellissa on oma uima-allas pihalla.  Majoituksen jokainen huone on historiallisista syistä 

erilainen ja jokaisessa huoneessa on toisistaan poikkeavat petivaihtoehdot ja maisemat. Huoneet 

sijoittuvat päärakennukseen sekä erilliseen pienempään erillisrakennukseen. Huonetyyppi 2 ja 3 hengen 

huoneissa ei vaikuta hintaan eikä osallistuja voi nimetä omaa huonettaan ennakkoon. Hotelli sijaitsee 

Manzianan kylässä, jossa on tarjolla pieni valikoima kauppoja sekä kahviloita, pizzerioita, trattorioita ja 

ravintoloita.  

 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.stepupschool.fi/opettajat/mindy-lindblom/
https://www.villaclodia.com/hotel/
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Ohjelma (alustava, muutokset mahdollisia) 

 

Maanantai 21.9 

Rekisteröityminen lennolle ja treffit Mindyn kanssa lentokentällä Helsingissä.  

Lento Helsingistä 07.50 ja saapuminen Roomaan kello 10.15. Vastassa yksityinen kuljettaja ja bussi.  

Yhteinen lounas Italiassa ja saapuminen Manzianaan ja majoittuminen hotelliin. 

Iltapäivällä Mindyn vetämiä hyvinvointi- ja tanssitunteja. 

Illalla valmiiksi varattu illallinen hotellissamme 

 

   
  

Tiistai 22.9. 

Hotellin aamiainen 

Aamupäivällä Mindyn vetämiä hyvinvointi- ja tanssitunteja.  

Lounastamme tanssin jälkeen hotellilla ja lähdemme omalla yksityisellä bussilla Roomaan.  

Tutustumme yhdessä Roomaan ja sinulle jää myös omaa aikaa Roomassa. 

Omakustanteinen illallinen Roomassa. 

Illan lopuksi bussikuljetus takaisin Roomasta suoraan hotellille. 

 

Keskiviikko 23.9 

Hotellin aamiainen 

Aamupäivällä Mindyn vetämiä hyvinvointi- ja tanssitunteja. 

Tanssimisen jälkeen sinulla on omaa aikaa lounastaa mielesi mukaan omaehtoisesti omassa 

kylässämme.   

Iltapäivällä lähtö yhteisellä kuljetuksella Trevignanon pienkaupunkiin, joka sijaitsee järven rannalla, 

mutta jossa on lähes rivieramainen tunnelma. Omaehtoinen illallinen ja paluu yksityisbussilla illallisajan 

jälkeen takaisin hotellille.   

 

 

http://www.pamplemousse.fi/
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Torstai 24.9. 

Hotellin aamiainen 

Aamupäivällä Mindyn vetämiä hyvinvointi- ja tanssitunteja. 

Iltapäivällä omaa aikaa nauttia hotellin uima-altaasta ja halutessa lähteä ruokailemaan paikan päällä 

varattavaan italialailaiseen trattoriaan koko ryhmä yhdessä. 

 

Perjantai 25.9. 

Aikainen aamuherätys, saat mukaan aamiaiseväät hotellista.  

Kuljetus Rooman lentokentälle ja paluu Suomeen 

 

Hinta: 

Matkan kokonaishinta lentoineen ja ohjelmineen on 1490 € / hlö 

Yhden hengen huone +290 € (rajoitettu saatavuus) 

Pamplemoussen palvelupalkkio 24 € /hlö 

Hinta ja maksuerät: 

- 15.2.20 varausmaksu 447 € + palvelupalkkio 24 €  

- 1.6.20 alkumaksu 447 €  

- 1.8.19 loppumaksu 596 €  

Single-huoneen lisä laskutetaan ensimmäisessä erässä.  

Mahdollinen 2 matkan yhdistämisen alennus 150 € hyvitetään viimeisessä maksuerässä 

    

Hinta sisältää: Lennot + 1 matkalaukkua/ matkustaja. Tanssinopettajan ja matkanjohtajan Mindyn 

palvelut, 4 yön majoituksen ja aamiaiset,  tanssiopetuksen aamupäivisin (4 aamua), ohjelmaan kuuluvat 

kuljetukset, tulopäivän lounaan ja illallisen, tiistain lounaan, Rooman retkipäivän yksityisbussilla ja 

Rooman opastuksen, Trevignanon retkipäivän yksityisbussilla. Kaikissa retkissä ryhmällä oma 

ykstiyinen bussi ja kuljettaja käytössä.   

 

Huom. Venyttelyjä varten on hyvä ottaa oma jooga/jumppamatto mukaan. Ota myös sisälenkkarit 

mukaan. Aurinkoisella kelillä hyvinvointitunteja pidetään myös ulkona. Yksityisessä hotellissa 

asuminen on yhteisasumista, jossa huoneiden koossa ja tyylissä on eroja.  

 

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumiset Pamplemousseen: matkat@pamplemousse.fi  tai www.pamplemousse.fi/ryhmat 

Ilmoita: Lähtijän nimi, syntymäaika, puh, osoite, tanssitaitotaso ja maksajan tiedot. Lähetämme 

ilmoittautumisen jälkeen infoa ryhmän toteutumisesta ja samalla ilmoittautumismaksusta alkulaskun. 

 

Matkan hinta ei sisällä: 

http://www.pamplemousse.fi/
mailto:matkat@pamplemousse.fi
http://www.pamplemousse.fi/ryhmat
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• Matkustaja- tai matkatavaravakuutuksia • Palvelumaksua 24 € / hlö • Ruokailuja ohjelman 

ulkopuolelta 

 
Varaamme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. Pamplemoussella on oikeus perua/ tehdä muutoksia matkaan, jos 

lähtijöitä ei ole vähintään 8 matkustajaa + Mindy. Muutokset ohjelmaan mahdollisia. 

 

Matka on reittilentoihin perustuva matkapaketti, joka sisältää myös maapalveluja paikan päällä. Matkanjärjestäjä 

Pamplemoussesta näet lisää tietoa www.pamplemousse.fi/matkanjarjestajan-tiedot/ 

 

Hintaperuste 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Jos osallistujamäärässä jää alle minimin on matkanjärjestäjällä oikeus 

muuttaa ohjelmaa, muuttaa hintaa tai perua matka (YME10). Matkanne sisältää reittilennot, jotka pääsääntöisesti 

ovat peruutuskelvottomia liputuspäivän jälkeen sekä erityismatkaehtojen mukaisia räätälöityjä maapalveluja esim. 

majoituksissa, harrasteissa tai vierailuissa, joissa ei ole peruutusmahdollisuutta. Käyttämättä jätetyistä palveluista 

ei mahdollista saada hinnanalennusta.  On erittäin tärkeää huomioida, että matkaa, tai matkustajien tietoja 

matkojemme erityisluonteen vuoksi YME 7.2 oikeuttamina, ei voi muuttaa, lyhentää tai pidentää matkalippujen 

kirjoittamisen jälkeen. Myöhemmin tehtyjä muutoksia voi matkanjärjestäjä pitää matkan peruutuksena ja uuden 

tilaamisena. 

 

Yleistä 

Matkustajan tulee antaa Pamplemousseen yhteystiedot (myös puhelin), josta hänet voi ennen matkaa ja matkan 

aikana tavoittaa. Matkustajan on huolehdittava tarvittavistaan matka-asiakirjoista (kuten passista) sekä omista 

dokumenteistaan. Jos matkustaja ei käytä menolentoa, hän menettää oikeuden käyttää myös paluulentoa. Matkan 

varaaja on velvollinen toimittamaan kaikki matkanjärjestäjältä saamansa tiedot eteenpäin ja on vastuussa niiden 

oikeellisuudesta matkanjärjestäjää sekä matkalle lähtijöitä kohtaan.  Matka ei sovellu liikuntarajoitteiselle. 

 

Henkilötietojen käsittely 

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta oleellisille 

yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen 

käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 

  

Matkan varaus-, maksu- ja peruutusehdot  

Matkanne on erikoismatka, jota koskevat YME4 koskien erityisehdot. Varauksen yhteydessä maksetaan oheisen 

maksusuunnitelman mukaiset maksut. Mahdollisesta matkavahvistuksen jälkeisestä muutoksesta (kuten nimi) 

peritään todelliset kulut sekä erillinen palvelumaksu 24 euroa/aikuinen ja 12 euroa/alle 17 v. Maksettuja 

suorituksia ei palauteta myöskään sairastapauksessa. 

 

Matkustajatiedot 

Lähtijöiden tiedot tulee antaa kuten matkustajan passissa (1. etunimi + sukunimi kokonaisuudessaan). Yhteystiedot 

tulee saadaa niin, että matkustajiin saadaan yhteys myös matkan aikana. Matkustajan on ilmoitettava 

matkanjärjestäjälle mahdollisesta matkapaketin toteuttamisessa havaitsemistaan virheistä ilman aiheetonta 

viivytystä.  

 

Ryhmän edustaja, ns. varaaja, on velvollinen toimittamaan kaikki matkanjärjestäjältä saamansa tiedot eteenpäin ja 

on vastuussa niiden oikeellisuudesta matkalle lähtijöitä kohtaan. Matkavarauksen tekevän henkilön on ilmoitettava 

matkaa koskevat tiedot ja ehdot niille matkustajille, joille hän on tilannut matkan. Hän on vastuussa tiedon 

oikeellisuudesta niin ehdotuksen, vahvistuksen kuin mahdollisten muutosten tai lisätietojen osalta. 

 

Matkustajan oikeus peruuttaa matka  

Matkustajan peruuttaessa matkan veloitamme matkojemme erityisluonteen vuoksi YME 4.1 ja YME 1.3 

oikeuttamina matkustajalta em. peruutusehtojen mukaiset kulut. 

 

Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan 

huoneeseen tai huoneistoon, ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä 

peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet 

vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle. (YME 4.2 – 4.3) 

 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.pamplemousse.fi/matkanjarjestajan-tiedot/
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Edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy myös matkan keskeytysvakuutus ja 

peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Vakuutusten 

kattavuudessa voi olla eroja. Kehotamme tarkistamaan, että vakuutusturvanne on riittävä. Lisäksi kehotamme 

hankkimaan eurooppalaisen sairaanhoitokortin Kelasta.  

 

Matkanjärjestäjän vastuu 

Matkanjärjestäjä on tuottanut nämä matkat yhteistyössä maajärjestelyistä vastaavien yhteistyökumppaniensa 

kanssa. Yhteistyökumppanit tekevät kaiken voitavansa tässä esitteessä esitettyjen matkojen onnistumiseksi. 

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat "force majeure"-tapauksissa, esim. lakkotilanteissa, 

luonnon katastrofien sattuessa, poliittisissa selkkauksissa tai muissa vastaavissa tilanteissa. 

   

Tietoa maiden poliittisesta sekä terveydellisestä tilasta pitää Suomen ulkoministeriö, www.um.fi , Suomen 

lentokenttien aikatauluista ja turvamääräyksistä näet www.finavia.fi.  

 

Tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun 

sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Matkanjärjestäjä on vastuussa koko matkapaketin 

asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi matkanjärjestäjä on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan 

palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että 

yrityksestä tulee maksukyvytön. Tämä on lain vaatima vakiolauseke ja koskee kaikki vakuuden antaneita 

matkanjärjestäjiä.  

 

                          
 

Pamplemousse Oy on Kilpailu- ja kuluttajarekisterissä  oleva vastuullinen matkanjärjestäjä (KUVI 4796/04) ja on 

antanut vakuuden toiminnastaan.  www.kkv.fi/matkatoimistorekisteri.  

 

Yleiset matkapakettiehdot ja Pamplemoussen muut matkaehdot ovat luettavissa sivuilla 

www.pamplemousse.fi/matkaehdot/.  Mikäli tässä tarjouksessa ja edellä mainituilla nettisivuilla olevissa ehdoissa 

on ristiriitaisuuksia, noudatetaan ensisijaisesti tässä tarjouksessa annettuja erityismatkaehtoja. 

 

http://www.pamplemousse.fi/
http://www.formin.fi/
http://www.finavia.fi/
http://www.kkv.fi/matkatoimistorekisteri
http://www.pamplemousse.fi/matkaehdot/

